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Kinga Żernik

Od: malkiewicz oborniki.home.pl [malkiewicz@oborniki.home.pl]
Wysłano: piątek, 25 lutego 2022 14:10
Do: agatalombarska@energoekspert.com.pl
Temat: Aktualizacja Założeń

Dzień Dobry 
W odpowiedzi na Państwa Pismo nr EE/146/2022 z 01.02.2022 roku, Gmina Oborniki Śląskie, że brak jest w chwili obecnej wspólnych 
powiązań związanych z systemem ciepłowniczym. 
Odpowiedzi na pozostałe pytania: 
1. Gmina Oborniki Śląskie samodzielnie realizuje przetargi na zakup energii elektrycznej i Gazu. 
2. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło są dostępne na oficjalnej stronie Gminy Oborniki Ślaskie w zakładce Ochrona Środowiska / 
Programy i Plany / Projekt Założeń do Planu ...... . 
3. Informacja o zasobach biomasy znajduje się w w/w dokumencie. 
4. Brak innych form współpracy. 
Z Poważaniem 
Andrzej Małkiewicz 
Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów tel. 601 582 791 
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Kinga Żernik

Od: Mateusz Wojda [m.wojda@prusice.pl]
Wysłano: wtorek, 1 marca 2022 12:49
Do: agatalombarska@energoekspert.com.pl
Temat: odpowiedż na pismo w sprawie planu załozeń w cieplo energie elektryczną i paliwa gazowe 

Gmina Prusice informuję że informacje dotyczące Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy prusice jest dostępna na 
stronie internetowej w wersji elektronicznej: http://bip.prusice.pl/a,15898,projekt-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-i-paliwa-gazowe-wersja-elektroniczna.html . Również 
uchwała Rady Miejskiej w Prusicach jest zamieszczona w bip ( Uchwała Nr XLVII/342/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. 
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Współpraca z innymi gminami  

Gmina Wińsko graniczy z gminami: Wąsosz, Jemielno, Żmigród, Prusice, Wołów, Ścinawa i 

Rudna. 

Tereny ww. gmin oprócz gmin Wińsko i Jemielno są zgazyfikowane i podlegają pod 

działalność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we 

Wrocławiu. Gminy są powiązane poprzez infrastrukturę gazową należącą do dystrybutora, 

który jako właściciel finansuje z własnych środków rozbudowę, utrzymanie i modernizację 

infrastruktury. Podobna sytuacja dotyczy zaopatrzenia gmin w energię elektryczną. 

Dystrybutorem i właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej na omawianych terenach 

jest TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu. Zaopatrzenie w ciepło w gminach 

odbywa się głównie poprzez indywidualne źródła ciepła, nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. 

W trakcie wykonywania opracowania wystąpiono do sąsiadujących gmin z pismami 

dotyczącymi współpracy w zakresie wspólnych inwestycji energetycznych, w tym 

związanymi z odnawialnymi źródłami energii oraz ochroną środowiska. Poniżej 

przedstawiono, krótką charakterystykę dotyczącą powiązań międzygminnych i ewentualnej 

współpracy według otrzymanych pism1: 

 

Gmina Wąsosz -nie współpracuje z Gminą Wińsko w zakresie inwestycji dotyczących 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną lub paliwa gazowe, w tym inwestycji w 

odnawialne źródła energii oraz działań nieinwestycyjnych dotyczących ww. zakresu (tzw. 

projekty „miękkie” np. edukacja ekologiczna, współpraca partnerska, inne wspólne 

inicjatywy nieinwestycyjne). Przewiduje się jednak możliwość współpracy z Gminą Wińsko 

w wyżej wymienionych zakresach. 

 

Gmina Żmigród - nie współpracuje z Gminą Wińsko w zakresie inwestycji dotyczących 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz działań nieinwestycyjnych dotyczących ww. 

zakresu. 

 

Gmina Wołów - wszystkie ewentualne kwestie w sprawie współpracy w zakresie inwestycji 

dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz działań nieinwestycyjnych 

dotyczących ww. wymienionego zakresu powinny być uzgadniane bezpośrednio pomiędzy 

Wójtem Gminy Wińsko, a Burmistrzem Gminy Wołów. 

Gmina Rudna-nie współpracuje z Gminą Wińsko w zakresie inwestycji dotyczących 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz działań nieinwestycyjnych 

dotyczących ww. zakresu (tzw. projekty „miękkie”), jednak wyraża wolę ewentualnej 

współpracy. 

 
1 Nie otrzymano odpowiedzi od gmin: Prusice, Ścinawa 
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Gmina Jemielno - na chwilę obecną nie prowadzi współpracy z gminami sąsiednimi w 

kierunku zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną lub paliwa gazowe. Jednocześnie gmina 

nie wyklucza współpracy przy ewentualnych wyżej wymienionych projektach w tym 

inwestycjach w odnawialne źródła energii.  

W niektórych obszarach przygranicznych bardzo istotna wydaje się współpraca z sąsiednimi 

gminami w celu rozbudowy i współtworzenia infrastruktury gazowniczej i 

elektroenergetycznej. Inne perspektywiczne kierunki współpracy między gminami to: 

edukacja i upowszechnianie informacji o rozwiązań ekologicznych  i energooszczędnych oraz 

możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje ekologiczne. 
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